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Prefeitura Municipal

de C8razinho

Of. n.o 150/12 - GPC

oCarazi1ho que não pára

Carazinho, 17 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor

Ver. Erlei Vieira

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.• 073/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

073/12, desta data, o qual Declara de Utilidade Pública o Colégio La Salle de Carazi-

nho, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, atendendo solicitação da referida

escola que necessita deste titulo para fins de isenção de impostos junto aos órgãos

públicos competentes, e também em reconhecimento aos relevantes serviços presta-

dos a comunidade carazinhense. Anexamos cópia da documentação recebida da enti-

dade, conforme estabelece a Lei Municipal n.o 4.095/90, alterada pela lei Municipal n.o

6.449/06.

DDV

Atenciosamente,
~

~~
LEXANDRE MO~~~NIO,

Prefeito em exercício.
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ESTATUTO
DA

SOCIEDADE PORVIR CIENTíFICO

CAPITuLO I
DA DENOMINAÇÃO, FINS, SEDE E DURAÇÃO

Art. 1° - A SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, assim denominada desde a sua
.fundação e constituição em 7 (sete) de fevereiro de 1908 (mil novecentos e oito). constituida
por Religiosos do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs (Irmãos Lassalistas), da Província
Lassalisla de Porto Alegre, é uma ASSOCIAÇÃO civil de direito privado. sem fins econômicos,
de caráter educativo, cultural, esportivo. beneficente, filantrópico e carilalivo, com sede e foro
em Porto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul, e com duração por tempo indeterminado. tendo
por fim especial a educação e a assis1ência social.

S 1° - Para este fim, a SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO mantém, dirige e aia
Estabelecimentos de Ensino em todos os niveis e modalidades. de sua propriedade, ou dirige e
administra outros Estabelecimentos a eia confiados.

S 2° - Para auxiliar a manutenção de suas obras. e tomar acessivel o ensino aos
menos favorecidos, a SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO mantém, dirige e aia outros
Estabelecimentos que se enquadrem nas suas finalidades estatutárias, aplicando integralmente
o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus fins institucionais.

S 3" - A SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO não faz qualquer discriminação de
beneficiários dos serviços.

CAPITuLO II
DOS ASSOCIADOS

Art. 2" - São associados da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO os Religiosos do
Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs (Irmãos LassaIistas), da Provincia Lassalista de Porto
Alegre, solteiros e educadores. devidamente registrados no livro de Registro de Associados,
constituldos nas seguintes categorias:

a) assoáados inicianles - até 9 (nove) anos de ingresso como associado;
b) associados titulares - após 9 (nove) anos de ingresso como associado.

Art. 3° - Os associados não respondem solidariamente nem subsidiariamente pelas
obrigações da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO.

Art. 4° - A admissão de novos associados faz-se mediante pedido do candidato ao
Diretor Presidente, que submete o pedido à aprovação do Conselho Administrativo.
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Art. 5° - Nenhum associado é obrigado a pagamento de jóia ou a qualquer contribuição
pecuniária.

Art. 6" - Todos os serviços, de qualquer natureza, prestados à SOCIEDADE PORVIR
CIENTIFICO pelos associados são inteiramente gratuitos, vedada a percepção de
remuneração, vantagens ou beneficios, sob qualquer fonna ou titulo.

Parágrafo único - Os associados, a nenhum Utulo, auferem vantagem de qualquer
distribuiçllo do patrimônio ou das rendas da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO.

CAPiTULO 111
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. -,o - Cabe aos associados o direito de:
a) participar das Assembléias Gerais, discutir e votar os assuntos em debate;
b) requerer a convocação de Assembléia Geral Exlraordinária, conjuntamente com um

quinto dos associados;
c) ser eleitos para cargos no Conselho Administrativo, na Diretoria e no Conselho

Fiscal.

Parágrafo único - São condições de elegibilidade, para cargos na Diretoria, ter a idade
mínima de 30 (trinta) anos até o dia da posse, e ser associado titular.

Art. Il" - Cumpre aos associados:
a) colaborar para a consecução dos fins da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO;
b) cumprir e fazer cumprir o disposIo neste Eslatuto, bem como as determinações da

Assembléia Geral, do Conselho Administrativo e da Diretoria;
c) aceitar e desempenhar gratuitamente e com diligência os encargos e atribuições

para os quais forem eleitos ou designados;
d) contribuir para a boa execução elas atividades de caráter educativo, cultural,

esportivo, beneficente, filantrópico e caritativo da SOCIEDADE PORVIR CIENTIACO.

CAPÍTULO IV
DA DEMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS
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Art. 90 - Qualquer associado pode retirar-se da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
mediante pedido de demissão, por escrito. respeitados os compromissos assumidos.

Art. 10 - Pode ser exclurdo da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO o associado que
desrespeitar o Estatuto. ou as determinações da Assembléia Geral, do Conselho
Administrativo, e da Diretoria, que serão considerados motivos graves para efeitos desle
Estatulo.

Parágrafo único - Da decisllo do Conselho Administrativo, órgão competente para
determinar a exclusllo do associado, caberá recurso à Assembléia Geral.

A!!. 11 - Ao associado que se demite, ou que seja excluido, não cabe direito algum, a
nenhum titulo. sobre os bens e o patrim6nio da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO.
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CAPiTULO V
DA ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA

Art. 12 - São 6rgãos da Administração da SOCIEDADE PORVIR CIE
a) a Assembléia Geral;
b) o Conselho Administrativo;
c) a Diretoria;
d) o Conselho Fiscal.

SEçAo 1-DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 13 - A Assembléia Geral é o Orgão de deliberação superior e será integrada por
todos os associados.

M. 14 - Compete à Assembléia Geral:
a) eleger o Conselho Administrativo, a Diretoria e o Conselho FISCal;
b) propugnar pela atualização do gerenciamento educativo. administrativo e

econômico-financeiro. e definir a poUtica e as estratégias de ação da SOCIEDADE PORVIR
CIENTIFICO;

c) conhecer e deliberar sobre o relatório quadrienal da Diretoria e suas contas. tendo
presente os pareceres do Conselho Administrativo e do Conselho FISCal;

d) deliberar sobre a alteração das disposições estatutárias. com o voto concorde de
dois terços dos presentes à Assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo
deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados. ou com menos de
um terço nas convocaçéles seguintes;

e) destituir membros do Conselho Administrativo. da Diretoria e do Conselho Fiscal.
com o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia. especialmente convocada
para esse fim. não podendo deliberar. em primeira convocação. sem a maioria absoluta dos
associados. ou com menos de um terço nas convocaç6es seguintes;

1) julgar os recursos interpostos contra decisão do Conselho Administrativo. que
determinar a exclusão do associado. em deliberaçio fundamentada. pela maioria absoluta dos
presentes, especialmente convocada para esse fim;

g) deliberar sobre a dissolução. cisão ou desmembramento da SOCIEDADE PORVIR
CIENTIFICO. com o voto de. no mínimo. dois terços de seus membros.

Art. 15 - As reuniéies da Assembléia Geral são instaladas e presicfldas pelo Diretor
Presidente da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, com a presença da metede mais um dos
associados. em primeira convocação. e. em segunda convocação. uma hora depois, com
qualquer número dos associados. e deliberará com maioria simples de votos dos associados
presentes. salvo nos casos em que este Estatuto preveja outra maioria.

Art. 16 - A Assembléia Geral reúne-se ordinariamente, de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos.
normalmente em novembro. para eleger o Conselho Administrativo, a Diretoria e o Conselho
Fiscal. e em abril do ano subseqüente, para aprovar o relatório quadrienal e as contas da
Diretoria. e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor Presidente, a requerimento
da maioria absoluta dos membros do Conselho Administrativo. ou da Diretoria ou, por um terço
dos associados.

Parégrafo único - A convocação far-se-é. por carta, correio eletrônico ou imprense.
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SEÇÃO 11- DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Art. 17 _ ° Conselho Administrativo é composto pela Diretoria em exercício, como
membros natos, e por mais 5 (cinco) membros eleitos pela Assembléia Geral dentre os
associados.

li 1° _ O mandato dos membros do Conselho Administrativo é de 4 (quatro) anos, e
coincide com o da Diretoria.

li 2" - Serão eleitos também 5 (cinco) suplentes que, em caso de vacância dos cargos
de membros eleitos, assumirão por ordem de votação.

li 3" • O Diretor Presidente é o Presidente do Conselho Administrativo, compelindo-lhe
instalar e presidir as reuniões, sem direito a voto.

Art. 18 - Ao Conselho Administrativo compete:
a) admitir e demitir associados, nos termos dos artigos 4°, 90 e 10 deste Estatuto;
b) apreciar e aprovar o Balanço Consolidado e o Relatório de Atividades do exercício

findo, tendo presente o Parecer do Conselho Fiscal;
c) emitir parecer, por escrito, sobre as contas do quadriênio da Diretoria, perante a

Assembléia Geral, nos termos do artigo 14, letra "c", deste Estatuto;
d) autorizar o Diretor Presidente a alienar, onerar e hipotecar bens imóveis da

SOCIEDADE PORVIR CIENTiFICO, conforme artigo 22, letra T, deste Estatuto;
e) deliberar sobre a criação ou encerramento de Estabelecimentos de Ensino e demais

Estabelecimentos ou atividades, que se enquadrem nas suas finalidades estatutárias, mantidos
para auxiliar a manutenção e o desenvolvimento de seus fins institucionais;

f) preencher, em caso de vacância, os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, e na
hipótese de vacância de todos os cargos da Diretoria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
convocar a Assembléia Geral para eleição dos substitutos;

g) requerer a convocação de Assembléias Gerais, e de convocá-Ias, indepen-
dentemente do Diretor Presidente, caso este não atender ao requerimento no prazo de 30
(trinta) dias, conforme previsto no artigo 16, deste Estatuto;

h) referendar a solução dada pelo Diretor Presidente aos casos omissos, conforme art.
22, letra "i", deste Estatuto;

i) aprovar o Regimento Interno do Conselho Administrativo.

Art. 19 - ° Conselho Administrativo reúne-se ordinariamente uma vez por ano, e
extraordinariamente quando convocado. e será legitimamente constituldo com a presença de 5
(cinco) de seus membros em primeira convocação e. em segunda convocação, uma hora
depois, com 4 (quatro) de seus membros. e deliberará por maioria absoluta de votos.

SEÇÃO 111-DA DIRETORIA

Art. 20 - A Diretoria é composta por um Diretor Presidente. um Diretor Primeiro Vice-
Presidente. um Diretor Segundo Vice-Presidente, um Diretor Administrativo, e um Diretor
Secretário. eleitos peta Assembléia Geral, dentre os associados eIencados no artigo 7",
Parágrafo único, deste Estatuto. para um mandato de 4 (quatro) anos.



Art. 21 - Compete á Diretoria:
a) administrar a SOCIEDADE PORVIR CIENTiFICO;
b) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as decisões da Assembléia Geral;
c) submeter á Assembléia Geral o Relatório Quadrienal de Atividades e a Prestação' de

Contas do Quadriênio, com parecer do Conselho Administrativo e do Conselho'~
d) elaborar e encaminhar, anualmente, ao Conselho Administrativo, o Balanço

Consolidado e o Relatório de Atividades do exercicio findo:
e) propor ao Conselho Administrativo a criação ou o encerramento de

Estabelecimentos de Ensino, e de outros que se enquadrem nas finalidades estatutárias da
SOCIEDADE PORVIR CIENTiFICO;

f) aprovar o Plano Anual de Ação e a Previsão Orçamentária dos Estabelecimentos
Mantidos, bem como acompanhar o gerenciamento deles, para garantir a efetiva realização.

Art. 22 - Compete ao Diretor Presidente:
a) convocar e presidir as Assembléias Gerais Ordinárias e as Extraordinárias, bem

como o Conselho Administrativo e a Diretoria:
b) dirigir a administração da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, cumprindo e fazendo

cumprir este Estatuto, e as deliberações do Conselho Administrativo e da Diretoria;
c) representar a SOCIEDADE PORVIR CIENTiFICO, ativa e passivamente, em juizo

ou fora dele, podendo, para isso, designar mandatários, procuradores e outros;
d) nomear e destituir os diretores dos Estabelecimentos de Ensino da SOCIEDADE

PORVIR CIENTiFICO, ou de sua direção e administração;
e) administrar, diretamente ou por outrem, os bens sociais, autorizar a construção ou a

demolição de prédios, celebrar, firmar e rescindir contratos, adquirir bens, emitir e endossar
títulos cambiais em geral, cheques e ordens bancárias;

f) alienar, onerar e hipotecar bens imóveis, com prévia autorização do Conselho
Administrativo;

g) praticar, em nome da SOCIEDADE PORVIR CIENTiFICO, quaisquer outros atos em
direito permitidos e que, por cláusula estatutária, não pressuponham o prévio consentimento da
Assembléia Geral, ou do Conselho Administrativo ou, ainda, da Diretoria;

h) constituir advogados e mandatários;
i) resolver os casos omissos deste Estatuto, "ad referendum" do Conselho

Administrativo.

Art. 23 - Compete ao Primeiro Vice-Presidente:
a) auxiliar o Presidente nas suas funções;
b) substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos;
c) exercer o cargo de Diretor de Educação;
d) coordenar, orientar e acompanhar as atividades de Educação, bem como propor

políticas, projetos e estratégias que visem á atualização e á inovação da Educação, em
conformidade com as orientações da Diretoria.

Parágrafo único - O Diretor de Educação é assessorado por uma Comissão. escolhida
pela Diretoria.

Art. 24 - Compete ao Segundo VICe-Presidente:
a) auxiliar o Presidente nas suas funções:
b) substituir o Primeiro Vice-Presidente nos impedimentos deste, e a este e ao Diretor

Presidente, no impedimento de ambos:
c) exercer o cargo de Diretor de Formação;



d) coordenar e supervisionar a formação inicial e a permanente dos associados e dos
colaboradores, em conformidade com as orientações da Diretoria.

Parágrafo único - O Diretor de Formação é assessorado por uma Comissão, escolhida
pela Diretoria.

Art. 25 - Compete ao Diretor Administrativo:
a) auxiliar o Presidente nas suas funções;
b) responder pela parte administrativo-econômico-financeira da SOCIEDADE PORVIR

CIENTIFICO, na forma prevista na legislação brasileira e nas disposições estatutárias e
regimentais, em conformidade com as orientações da Diretoria;

c) manter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais e os valores
sociais;

d) levar à Diretoria, para oportuna apreciação, assuntos de natureza administrativa,
econômica e financeira de interesse da SOCIEDADE PORVIR CIENTiFICO.

Parágrafo único - O Diretor Administrativo é assessorado por uma Comissão, escolhida
pela Diretoria.

Art. 26 - Compete ao Diretor Secretário:
a) auxiliar o Presidente nas suas funções;
b) lavrar e ler as atas das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Administrativo e

da Diretoria;
c) manter em ordem e atualizados os registros e os arquivos;
d) exercer as funções usuais deste cargo, em conformidade com as orientações da

Diretoria.

SEÇÃO IV - DO CONSELHO FISCAL

Art. 27 - O Conselho Fiscal é 6rgão de natureza consultiva e fiscal da SOCIEDADE
PORVIR CIENTIFICO, composto por 3 (três) conselheiros, com mandato de 4 (quatro) anos,
que coincide com o do Conselho Administrativo e da Diretoria.

Art. 28 - Compete ao Conselho Fiscal:
a) emitir parecer sobre o Balanço Anual e as contas da Diretoria;
b) examinar, a qualquer tempo, as Contas da SOCIEDADE PORVIR CIENTíFICO,

apresentando relat6rios e pareceres ao Conselho Administrativo elou à Diretoria;
c) fiscalizar a aplicação dos recursos orçamentários da SOCIEDADE PORVIR

CIENTIFICO.

CAPiTULO VI
DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Art. 29 - O patrimônio social da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO é formado:
a) pelo acervo de seus bens im6veis e m6veis, conduções e semoventes, material

didático, máquinas e utensílios, e outros bens que possui ou venha a possuir;
b) por doações. auxílios, subvenções ou legados;
c) por todos os direitos sobre obras culturais, didáticas, artísticas, e de pesquisa e

extensão de sua autoria;
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d) pela renda de seus bens e aplicações financeiras;
e) pelas receitas provenientes de suas atividades.

~ 1° - A SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO não constitui património de individuo o de
sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

~ 2° - As fontes de recursos para a manutenção da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
advêm de seu Patrimônio Social, notadamente das receitas dos serviços educacionais
prestados, bem como pela renda de seus bens imóveis e móveis, e aplicaçôes financeiras.

Art. 30 - A SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO não remunera os membros da sua
organização administrativa, previstos no art. 12, deste Estatuto, nem distribui qualquer parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer titulo, e aplica integralmente, no Pais, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, mantendo a escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de fonnalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Art. 31 - Nenhum associado ou ex-associado poderá, por si ou por seus herdeiros,
reclamar, em .:qualquer tempo' e a qualquer titulo, parte ou quota do património social da
SOCIEDADE'PORVIR CIENTíFICO.

CAPiTULO VII
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 32 - A SOCIEDADE PORVIR CIENTiFICO somente poderá ser dissolvida mediante
proposta do Conselho Administrativo, encaminhada a uma Assembléia Geral Extraordinária,
expressamente convocada para esse fim, podendo a decisão ser tomada, no minimo, por dois
terços dos associados.

Art. 33 - Em caso de dissolução da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, o seu
patrimônio, descontados o passivo e as doações condicionais, será destinado,
preferencialmente, para a Associação Brasileira de Educadores Lassalistas (ABEL), com sede
e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou a uma outra instituição congênere,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

CAPITULO VIII
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

Ar!. 34 - Os atuais Presidente, Vioe-Presidente. Tesoureiro e Secretário ficam com seus
mandatos prorrogados atê 31 (trinta e um) de dezembro de 2005 (dois mil e cinco),
procedendo-se ás devidas adequações nominativas, e foram eleitos os demais membros da
nova Administração, para o exercicio de 1° (primeiro) de janeiro de 2004 (dois mil e quatro) até
31 (trinta e um) de dezembro de 2005 (dois mil e cinco), consoante Ala.

Parágrafo único - Em novembro de 2005 (dois mil e cinco) será realizada a Assembléia
Geral para eleição da Diretoria, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, que tomarão
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posse em 10 (primeiro) de janeiro de 2006 (dois mil e seis), para um mandato de 4 (quatro)
anos .

Art. 35 _ Por deliberação do Conselho Superior, reunido em Porto Alegre-RS, este
Estatuto foi aprovado por unanimidade, revogando-se as disposições contrárias e anteriores, e
entra em vigor na data de seu registro no Serviço de Registro Civil das Pessoas Juridicas de
Porto Alegre-RS.
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Senhor Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social

MARCO~~I~~ORBELLlNl
~or Presidente
CPF 149.103.180-37

SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
CNPJ 91.741.99010001-37

Porto Alegre, RS, OI de novembro de 200

MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REQUERIMENTO
','CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARCOS ANTONIO CORBELLINI, representante legal da Instituição abaix,
'quali:liCada, portador(a) do CPF N" 149.203.280-87, vem REQUERER a VOSS'

'i' Senhoria, com base na Lei n.. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e demais dispositivo
;~ :'legais :lixados para o exame e julgamento do pleito, conforme assunto abaOO
';'. :,'ilssinalado: (assinalar apenas lima das opções)

( ) Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
, : ( ) concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
'(x) renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

Declaro estar ciente das normas e exigências fixadas por este Conselho,

em relação ao{s) pedido{s) acima formulado(s).
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ATA DECLARATÓRIA DOS ESTABELECIMENTOS MANTIDOS PELA SOCIED
PORVIR CIENTÍFICO. Aos quatro dias do mês de abril'de mil novecentos e noventa e quatro, às
quatorze horas, reuniram-se. na Sede da Scx:iedadePorvir Científico, na RUã Honório Silveira Dias,
636, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul" os Senhon:.s,Paulo Lati Dullius, presidente;
Nelso Antonio Bordignon, vice-presidente, Marcos Antonio corbelllni,' Edgar Genuino Nicodem,
Albano TbieIe, JardeIino Menegat e Olavo José Dalvit, conselheiros, todos integrantes do CooseIho
Administrativo da Scx:iedade Porvir Científico, e mais os Senhores Arnaldo Mário Hillebraud,
secretário, e Sergio Luiz Silveira Dias, tesoureiro, para tratar da ATUALIZAÇÃO DA ATA
DECLARATÓRIA DOS ESTABELECIMENTOS MANTIDQS PELA SOCIEDADE
PORVIR CIENTÍF'ICO. Introduzindo o assunto, o senhor presidente iÜStificoua conveniência da
atualização da atual ftAta Declaratória", dadas as alterações ocorridas desde a elaboração dessa ata,
em dez de agosto de mil novecentos e oitenta e um, pela ertinção de alguns dos estabelecimentos
mantidos nela mencionados, bem como pela criaçio de novas mantidas. Os senhores conselheiros
opinaram tàvorave!mente à atna!i'll!çio proposta e, no uso do que lhes fuculta o Artigo 16 dos
Estatutos, e por unanimi~-:::~ a referida atualização e DECLARAM QUE A
SOCIEDADE PORVIR CO MANTtM SOB SUA DIRETA E INTEGRAL
RESPONSABILIDADE OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS: I - EM BRASÍLIA - DF:
Em o Núcleo BandeiraDte: Ginásio Brasília - CGC nO92.741.99010034-03; em Sobradinho:
Centro Educacional La SaIle - CGC nO 92.741.99010043-96. - n - No ESTADO DO
AMAZONAS: Em Manaus: Centro Educacional La sane - CGC nO92.741.990/0041-24. -m -No
ESTADO DO PARÁ: Em AItamira: Centro de Fonnação La SaI1e- CGC nO92.741.990/0044-77.
_ IV _ No ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: Em QmdeIúia: Colégio Nossa Senhora
Medianeira. CGC nO92.741.99010039-00; em Canoas: Centro Educacional La Salle - CGC nO
92.741.99010038-29; Centro Educacional La SaI1ede Ensino Superior - CGC nO92.741.99010040-
43; Escola Irmio Miguel La SaIle - CGC nO92.741.99010011-09; Escola Profissional La Salle -
CGC nO92.741.99010010-28; Livraria São Luiz - CGC nO92.741.990/0007-22; em CllI'llZÍÜO:
Colégio La Salle • CGC nO92.741.99010018-85; Escola Vocacional Nossa Senhora de Fátima -
CGC nO92.741.990/0020-08; em Caxias do Sul: Colégio La SaI1e- CGC nO92.741.99010015-32;
Colégio Nossa Senhora do Carmo - CGC nO92.741.99010013-70; Escola de 1° Grau Incompleto
São Vicente de Paulo _CGC nO92.741.99010045-58; em Cenro Largo: Colégio Medianeira - CGC
nO92.741.99010022-61; em Esteio: Escola Tricentenário La SaIle - CGC nO92.741.990/0012-90; em
Pelotas: Colégio GoIlZllgll- CGC nO92.741.99010026-95; Escola e Assistência Social Hipólito Leite
_ CGC nO92.741.99010035-86; em Porto Alegre: Colégio Nossa Senhora das Dores - CGC n°
92.741.990lO003-07; Colégio Santo Antônio - CGC nO92.741.990/0002-18; Colégio São Joio -
CGC nO92.741.990I0004-8O; Escola de 1°Grau Incompleto La Salle - CGC nO92.741.99010042-05.
_V _No ESTADO DE SANTA CATARINA: Em São Miguel do Oeste: Colégio peperi - CGC nO
92. 741.99010030-71, e em Xaoxerê: Colégio La Salle - CGC nO92.741.99010028-57. Concluidos
os trabalhos relativos ao assunto em pauta, o senhor presidente a reunião, e eu, Arnaldo

~ Mário Hillebrand, secretário, redigi esta ftAta Deelaratóriaft, juntamente com o senhor
'0, o Lari DulJius, presidente da Sociedade Porvir Científico. - P .aos quatro dias do mês
1"1ij" • e mil novecentos e noventa e quatro. 'o1it;; ~.:

'.. ~~ j~h,," '

OABIRS 12 - CPF ooÚ67.780-20

_""<4,,~ ."SOCIEDADE PORVIR CIENTiFiCO
'õ&~, f,;{. "'. C. G. C. 92.741.99ll/0001.37
~ '~. Rua Honório Silveira Dias, 636

90550.150 PORTO ALEGRE RS
fon.ozo; {OS1\ 337-2011 - Fax: (OS]) 343.2322 •
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Página I de I

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurldica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NUHERO""~ ICOMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO I~~~ I112.741.89tlI001_
FIUAL CADASTRAL
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MINIS.fÉlUo DA pzgNDa RECIBODE ENTREGADADJ:PJ 2012 -
SECRETAlUA DA RECEI'lA FEDERAL DO BRASIL VERSÃO 1. O

DECLARAÇÃODE INi'01U«AÇÕEs ECONÔMZCO-I'ISCAIS DA PESSOA JtJ1ÚJ)ICA - DIPJ 2012
VERSÃO1.0

CNPJ: 92.741.990/0001-37
Nome Empresarial: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
Declaração Retificadora: NAo
Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011 Refis: NÃo

Ano-calendário: 2011

Paes: NAO

------------

.-------

Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ
Tipo de Entidade: Educacional
Apuração da CSLL: Desobrigada
Desenquadramento em 2011: NÃo
participações em COns6rcios de Empresas: NAo
Ativos no Exterior: NAo Apuração e Informações de IPI no Período:
participação Permanente em coligadas ou Controladas: NAo

NÃO

As informações prestadas na OIPJ - VERSÃO 1.0 correspondem A expressão da verdade
(Decreto-lei n .• 2.124/84, art. 5. e Lei nO 9.779/99, art. 16).

DADOS DO RBPllBllIl!l'fAlfiB DA PBSSOA JUlÚIllCA

-----------------------------------------~------------

Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes: NAO
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes: NAo
~s BCOHÔMICIIS
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃo
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃoRendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Royal~ies Pagos a BeneficiArios do Brasil e do Exterior: NAo
Pagamentos ou Remessas a Titulo de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do

Exterior: NÃO

NOiiIe: JARDELINO MENEGATCPF: 285.758.810-00 Telefone: (051 ) 33583600 Ramal:
Correio Eletrônico: marta.rodrigues@lasalle.edu.br

FAX: (051 ) 33439289

Atenção'~a retificar esta declaração será
exigido este número da EeCibo:
27.&3.07.1&.06-08

Decl.sraçiio xecebida via Internet
pel.o Agente RecePtor SBlU'RO

Essa cIealsração foi assinada como certificado
digital do RI 92.741.990/0001-37

em 27/06/2012 às 09:23:&5
0514184815

versão: 1.01
L J

27.43.07.14.06

mailto:marta.rodrigues@lasalle.edu.br


,

PROJETO DE LEI N° 073, DE 17 DE AGOSTO DE 2012.

Declara de Utilidade Pública o Colégio La
Salle de Carazinho.

Art. 1° É declarado de Utilidade Pública Municipal nos termos das
Leis Municipais n.os 4.095/90 e 6.449/06, o Colégio La Salle de Carazinho, tendo em
vista os relevantes serviços prestados à comunidade local.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de agosto de 2012.

DDV
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